*******************************************************************

SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI
****************************************
Broj: 01/12 – 14. ožujka 2012.g

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude na Natječaju za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Feričanci
2. Zaključak o prijedlogu Zaključka o provedenom popisu na dan 31.12.2011.godine
3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
4. Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2012.
godinu koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade
5. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje ,zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH za 2012. godinu
6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2012. godinu
7. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo za 2012. godinu
8. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 2012.g.
9. Program javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2012.g.
10. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
11. Odluka o socijalnoj skrbi
12. Odluka o imenovanju povjerenika i voditelja skloništa

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine",
broj 152/08.,21/10. i 63/11) i članka 29. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine
Feričanci", broj 67/09.), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 21. sjednici od 13. ožujka 2012.
godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude na Natječaju za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Feričanci
I.
Prihvaćaju se kao najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske kako slijedi:
1.

OBRT ZA PRIJEVOZ I POLJOPRIVREDU "STIPO"
Vl. Stipo Stipić, Vučjak Feričanački, Đurđenovačka 57, OIB : 11896992351

u k.o. Feričanci
Red.
broj

k.č.br.

Kultura

Površina ha Početna cijena Postignuta cijena Napomena
plaćanje :

1

1598

Oranica

0.2370

3,044,27

3,066,00

u cijelosti

2

1874

oranica

0.2563

3,292,17

3,300,00

u cijelosti

3

1877

Oranica

0.7235

9,293,36

9,300,00

u cijelosti

4

1878

oranica

0.6115

7,854,72

7,870,00

u cijelosti

5

1879

oranica

0.7131

9,159,77

9,170,00

u cijelosti

6

1880

oranica

0.3830

4,919,64

4,930,00

u cijelosti

7

1882

oranica

0.3833

4,923,49

4,940,00

u cijelosti

UKUPNO:

3.3077

42.487,42

42.576,00

Kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi ukupno 42.576,00 kuna ( slovima:
četrdesetdvijetisućepetstosedamdesetšest kuna i 00 lipa) i kupac će ju platiti jednokratnom uplatom.
Kako kupac kod jednokratne uplate ostvaruje pravo na popust u visini od 20 % od postignute
kupoprodajne cijene, ukupna kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi: 34.060,80 kuna.
( slovima: tridesetčetiritisućešezdeset kuna i 80 lipa).

2. Marijan Benović, Valenovac, B. Radića 21 OIB: 49860232908
u k.o. Feričanci

r.br.

k.č.br.

kultura

01.
02.

3940
Pašnjak
3670
Pašnjak
UKUPNO

površina
ha
0.1772
0.0575
0.2347

postignuta
cijena
828.41
900,00
268.81
300,00
1.097,22
1.200,00

početna cijena

Napomena
plaćanje :
u cijelosti
u cijelosti

Kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi ukupno 1.200,00 kuna ( slovima:
tisućudvesto kuna) i kupac će ju platiti jednokratnom uplatom. Kako kupac kod jednokratne uplate
ostvaruje pravo na popust u visini od 20 % od postignute kupoprodajne cijene, ukupna
kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi: 960,00 kuna ( slovima: devestošezdeset kuna)
3. Marijan Barišić, Feričanci, D. Pejačević 220
u k.o. Feričanci

r.br.

k.č.br.

kultura

01.

1889
Oranica
UKUPNO

površina
ha
0.2890
0.2890

početna cijena
3.712,21
3.712,21

postignuta Napomena
cijena
plaćanje:
4.000,00
u cijelosti
4.000,00

Kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi ukupno 4.000,00 kuna ( slovima:
četiritisućekuna) i kupac će ju platiti jednokratnom uplatom. Kako kupac kod jednokratne uplate
ostvaruje pravo na popust u visini od 20 % od postignute kupoprodajne cijene, ukupna
kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi: 3.200,00 kuna. ( slovima: tritisućedvestokuna)
4. Petar Jukić , Feričanci 31 512, Kolodvorska 122 OIB: 3201406859
k.o. Feričanci

r.br.
01.

površina
ha
3945 Pašnjak
0.2878
UKUPNO
0.2878

k.č.br. kultura

postignuta
cijena
1.345,47
1.350,00
1.345,47
1.350,00

početna cijena

Napomena
plaćanje:
u cijelosti

Kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi ukupno 1.350,00 kuna
( slovima:tisućutristopedeset kuna) i kupac će ju platiti jednokratnom uplatom. Kako kupac kod
jednokratne uplate ostvaruje pravo na popust u visini od 20 % od postignute kupoprodajne cijene,
ukupna kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi: 1.080,00 kuna.(slovima:tisućuosamdeset
kuna)

5. Ružica Zvekan, Feričanci 31 512, Zvekanov kut 2 OIB: 94986846531
u k.o. Feričanci

r.br.
01.

površina
ha
3673 Pašnjak
0.0589
UKUPNO
0.0589

k.č.br. kultura

postignuta
cijena
275.36
300.00
275,36
300.00

početna cijena
.

Napomena
plaćanje:
u cijelosti

Kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi ukupno 300,00 kuna ( slovima:tristokuna)
i kupac će ju platiti jednokratnom uplatom. Kako kupac kod jednokratne uplate ostvaruje pravo na
popust u visini od 20 % od postignute kupoprodajne cijene, ukupna kupoprodajna cijena za sve
nekretnine iznosi: 240,00 kuna (slovima:dvijestočetrdesetkuna).
6. Ilija Zadrić , Vučjak Feričanački, Đurđenovačka 167 OIB: 64490788146
u k.o. Feričanci

r.br.
1
2

površina
postignuta Napomena
početna cijena
ha
cijena
plaćanje:
1683/3 Oranica
0.4568
5,867,60
6.200,00
u cijelosti
1694 oranica
0.7847
10,079,47
11.000,00
u cijelosti
UKUPNO
1.2415
15.947,07 17.200,00

k.č.br.

kultura

Kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi ukupno 17.200,00 kuna
( slovima:sedamnaesttisućadvesto kuna) i kupac će ju platiti jednokratnom uplatom. Kako kupac
kod jednokratne uplate ostvaruje pravo na popust u visini od 20 % od postignute kupoprodajne
cijene, ukupna kupoprodajna cijena za sve nekretnine iznosi: 13.760,00 kuna
( slovima:trinaesttisućasedamstošezdeset kuna) .
II.
Na temelju ove Odluke i na nju dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja, Općinski načelnik Općine Feričanci i podnositelj najpovoljnije ponude
sklopit će ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na koji
je prethodno dalo mišljenje nadležno županijsko državno odvjetništvo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Feričanci", uz
prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Obrazloženje
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Feričanci, Klasa: 320-04/11-01/, Urbroj:
2149/03-01/11-01 od 30. studenog 2011.g., Općinsko vijeće Općine Feričanci objavilo je 19.
prosinca 2011. godine u javnom glasilu Glasu Slavonije i na oglasnoj ploči Općine Feričanci Javni
natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Feričanci.
Javni natječaj raspisan je za ukupnu površinu od 9.5100 ha po ukupnoj početnoj cijeni
od 103.746,41 kune. Prema Upisniku o zaprimanju ponuda, na Javni natječaj pristiglo je ukupno 7
ponuda. Nakon otvaranja ponuda utvrđeno je da su 6 ponuda pravovremene i važeće,, a 1 ponuda je
nepotpuna.
Odlukom o izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena je površina od
5.4196 ha po ukupno postignutoj cijeni od 66.626,00 kuna.
Nakon obračuna 20% popusta na plaćanja u cijelosti postignuta je cijena 53.300,80
kuna.
Kupoprodajna cijena određena je temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade
na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake ("Narodne novine", broj 40/09. i 78/10.).
Za k.č.br.1598 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavio :
1. Obrt za prijevoz i poljoprivredu " STIPO" Feričanci, vl. Stipo Stipić,
Vučjak Feričanački, Đurđenovačka 57,
a kao jedini , najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu članaka 36. i
37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za k.č.br. 1694/3 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavili su
slijedeći ponuditelji: :
1. Obrt za prijevoz i poljoprivredu " STIPO" Feričanci, vl. Stipo Stipić, Vučjak
Feričanački, Đurđenovačka 57,
2. Ilija Zadrić, Vučjak Feričanački, Đurđenovačka
a najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu članaka 36. i
37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Za k.č.br. 1874 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavio :
1. Obrt za prijevoz i poljoprivredu " STIPO" Feričanci, vl. Stipo Stipić,
Vučjak Feričanački, Đurđenovačka 57,
a kao jedini , najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu
članaka 36. i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za k.č.br.1877 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavio :

1. Obrt za prijevoz i poljoprivredu " STIPO" Feričanci, vl. Stipo Stipić,
Vučjak Feričanački, Đurđenovačka 57,
a kao jedini , najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu
članaka 36. i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za k.č.br.1879 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavio :
1. Obrt za prijevoz i poljoprivredu " STIPO" Feričanci, vl. Stipo Stipić,
Vučjak Feričanački, Đurđenovačka 57,
a kao jedini , najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu
članaka 36. i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za k.č.br.1880 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavio :
1. Obrt za prijevoz i poljoprivredu " STIPO" Feričanci, vl. Stipo Stipić,
Vučjak Feričanački, Đurđenovačka 57,
a kao jedini , najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu
članaka 36. i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za k.č.br.1882 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavio :
1. Obrt za prijevoz i poljoprivredu " STIPO" Feričanci, vl. Stipo Stipić,
Vučjak Feričanački, Đurđenovačka 57,
a kao jedini , najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu
članaka 36. i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za k.č.br.3940 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavio :
1. Marijan Benović, Valenovac, B.Radića 51
a kao jedini , najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu
članaka 36. i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za k.č.br. 3670 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavili su
slijedeći ponuditelji: :
1. Marijan Benović, valenovac, B.Radića 51
2. Ružica Zvekan, Feričanci, Zvekanov kut
a najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu članaka 36. i
37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Za k.č.br.1889 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavio :
1. Marin Barišić, Vučjak Feričanački, Đurđenovačka 39
a kao jedini , najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu

članaka 36. i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za k.č.br.3945 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavio :
1. Petar Jukić ; 31512 Feričanci, Kolodvorska 122,
a kao jedini , najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu
članaka 36. i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za k.č.br.3673 k.o. Feričanci ponude za kupnju na natječaju ponudu je dostavio :
1. Ružica Zvekan, Zvekanov kut 2, Feričanci ,
a kao jedini , najpovoljniji ponuditelj utvrđen je na temelju slijedećih dokaza u smislu
članaka 36. i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za katastarske čestice za koje nitko nije iskazao interes raspisati će se ponovljeni Javni
natječaj.

Klasa: 320-03/12-01/03
Urbroj: 2149/04-02/12-01
Feričanci, 13. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Marunica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA. 940-01/12-01/01
URBROJ: 2149/03-12-01-01
Feričanci, 13. ožujka 2012.g.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br.
67/09) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 21. sjednici od 13. ožujka 2012. godine donijelo

Z A K LJ U Č A K
o prijedlogu Zaključka o provedenom popisu na
dan 31.12.2011.g.

1. Usvaja se prijedlog zaključka o provedenom popisu na dan 31.12.2011. godine.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A
Ivan Marunica ,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-01/12-01-04
URBROJ: 2149/03-12-01-01
Feričanci, 13. ožujka . 2012.g.
Na temelju članka 30.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03
preočišćeni tekst., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni
glasnik Općine Feričanci" br. 67/09.) i članka 5. stavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Feričanci, Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 21. sjednici od 13. ožujka 2012. godine donijelo
P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
Članak 1.
Ovim programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu ( u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuje se:
objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji se na području Općine Feričanci planiraju
graditi u 2012. godini s opisom poslova i procjenom troškova
– financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja
djelatnosti
–

Članak 2.
Pod gradnjom u smislu ovog Programa podrazumijeva se izgradnja novih te rekonstrukcija i
adaptacija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opreme.
Članak 3.
Program obuhvaćagradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1. javne površine
2. groblja i mrtvačnice
3. javnu rasvjetu
4. opskrbu pitkom vodom
5. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Namjenski izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1.točka 1,2 i 3. ovog članka je
komunalni doprinos, a za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1.točka 4 i 5. naknada za priključenje i cijena
komunalne usluge.
Opći izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka su : Proračun Općine
Feričanci, naknade za koncesije i drugi izvori utvrđeni posebnim propisom.
Članak 4.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2012. godini, s opisom posla,
lokacijom gradnje, procjenom troškova i rekapitulacijom za svaku skupinu djelatnosti s naznakom izvora
financiranja raspoređuju se na slijedeći način:
-- sabiralište otpada- kontejneri
-- tekuće održavanje cesta
– groblje Feričanci – izgradnja parkirališta
– most Ferićeva ulica
.

......... .30.000,00
.......... 50.000,00
........... 35.000,00
......... 40.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:
– komunalni doprinos:
– Proračun Općine:
UKUPNO:

..... 20.000,00.
..... 135.000,00
155.000,00
Članak 5.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture :
I:
-

Izgradnja poslovne zone Feričanci.- ceste

...............200.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:
–

kapitalne pomoći iz državnog proračuna

.........................200.000,00

II:
–

Izgradnja nogostupa Vučjak Feričanački

.......... 150.000.00

IZVORI FINANCIRANJA:
–
–

III: -

proračun općine Feričanci
drugi izvori

. ........... 50.000,00
100.000,00

Iizgradnja kanalizacije-Feričanci

.............500.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:
–
kapitalne pomoći države
–
naknada za priključenje
–
drugi izvori

.

.............200.000,00
............100.000,00
.............200.000,00

IV:
- javna rasvjeta-Feričanci

............ 150.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:
kapitalne pomoći države
proračun općine
V: vodovod Valenovac...............................

........... 100.000,00
.......... 50.000,00
.................................300,000,00

IZVORI FINANCIRANJA:
- kapitalne pomoć iz županije .............................. .............300.000,00

Članak 6.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova
koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranja, nadzor i izvođenje radova.

Članak 7.
Za slučaj izmjene ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan postupku ovog donošenja.
Članak 8.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Općine Feričanci”, a primjenjuje se tijekom
2012. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Ivan Marunica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 28.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 79/09 ), članka 15. Odluke o komunalnoj naknadi Općine
Feričanci i članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 67/09.) Općinsko
vijeće Općine Feričanci je na 21 sjednici od 13. ožujka 2012 g. donijelo
P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2012.g.
koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2012. godini
koji se financiraju iz sredstava komunalne naknade utvrđuje se ukupan iznos sredstava komunalne naknade i
raspored tih sredstava na pojedine komunalne djelatnosti.
Članak 2.
Ukupan iznos sredstava komunalne naknade za 2012. godinu iznosi 320.000 kuna., a raspoređuje se
na komunalne djelatnosti kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

Javna rasvjeta................................................170.000 kuna
Čišćenje i održavanje javnih površina........... 40.000 kuna
Održavanje groblja ....................................... 45.000 kuna
Odvodnja atmosferskih voda..........................15.000 kuna
Održavanje nerazvrstanih cesta i polj.put.......50.000 kuna
Članak 3.

Okvirni opseg radova za djelatnosti iz prethodnog članka ovog Programa utvrđen je tabelom
rasporeda sredstava komunalne naknade koja čini sastavni dio ovog Programa.
Članak 4.
Za slučaj izmjena ovog Programa, primjenjivat će se postupak istovjetan postupku njegova
donošenja.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Feričanci",
a primjenjuje se od 01.01. 2012g.
KLASA: 363-02/12-01/01
URBROJ: 2149/03-12-01-02
Feričanci, 13. ožujka 2012.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Ivan Marunica,v,r,

Tabela rasporeda sredstava komunalne naknade

________________________________________________________
Red. N a m j e n a
Iznos
broj:
__________________________________________________________
1.
Utrošak električne energije
100.000,00
2.
Održavanje i popravci
70.000,00
__________________________________________________________
I
JAVNA RASVJETA
150.000,00
===================================================
1.

Čišćenje i održavanje javnih površina,
pješačkih staza i trgova, drvored

40.000,00

__________________________________________________________
II

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
JAVNIH POVRŠINA
15.000,00
===================================================
III

ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
50.000,00
POLJSKIH PUTOVA
===================================================
30.000,00
IV

ODRŽAVANJE GROBLJA

45.000,00

V
ODVODNJA ATM. VODA
15.000,00
===================================================
U K U P N O:
320.000,00
===================================================

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:320-01/12-01- 02
URBROJ: 2149/03-12-01-02
Feričanci,13. Ožujka 2012.g.
Na temelju članka 74. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu( "Narodne novine" br.
152/08 ) i Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava od prodaje i zakupa i dugogodišnjeg
zakupa te koncesija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ( N.N. Broj 45/09. )članka 32.
Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 67/09), Općinsko vijeće je na 21.
sjednici od 13. ožujka 2012. godine donijelo:
P R O G R A M
utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesija
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 20112.g.
Čanak 1.
Ovim Programom utvrđuje se način korištenja sredstava u 2012. godini ostvarenih od
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta.
Članak 2.
Prikupljena sredstva ostvarena od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesija u
2012. godini planirana su u iznosu od 215.000,00 kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava iz članka 2.ovog programa za sljedeće namjene:
–
–
–
–
–
–
–
–

.

katastarsko-geodetska izmjera
10.000,00
provođenje natječaja za prodaju i zakup
25.000,00
održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta
50.000,00
protu-gradna obrana i analiza tla
11.000,00
subvencije poljoprivrednicima
12.000,00
održavanje i izgradnja infrastrukture(odv. i vodoop.) 77.000,00
održavanje kanalske mreže
20.000,00
saniranje divljih deponija i odlagališta
10,000,00

Članak 4.
Za slučaj izmjene ovog Programa, primjenjivat će se postupak istovjetan postupku njegova
donošenja.

Članak 5.
Ovaj Program će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Ivan Marunica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-02/12-01/01
URBROJ: 2149/03-12-01-01
Feričanci, 13. ožujka 2012. g.
Na temelju članka 07. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 73/97, 38/09) i članka 32.
Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 67/09), Općinsko vijeće je na 21.sjednici od
13. ožujka 2012.godine donijelo
P R O G R A M
javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općine Feričanci
za 2012.g.
Članak 1.
Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj socijalne
skrbi u Općini Feričanci te utvrđena visina i raspored sredstava za financiranje javnih potreba u socijalnoj
skrbi u Općini Feričanci za 2012. godinu.
Članak 2.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci u 2012 godini sadrži:
- pomoć obiteljima slabijeg imovnog stanja
- stipendije i naknade putnog troška srednjoškolcima
- pomoć invalidima
- socijalna skrb
- oprema za novorođenčad
–
pomoć obiteljima uzrokovana izvanrednim okolnostima
Članak 3.
Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci osiguravaju se u
Proračunu Općine Feričanci za 2012. godinu i raspoređuju se:
Pomoć obiteljima slabijeg imovnog stanja
Pravo na pomoć imaju samci ili obitelj sa područja Općine Feričanci, sukladno uvjetima Pravilnika o
korisnicima i uvjetima za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim mještanima iz Proračuna
Općine Feričanci.
Godišnji iznos osiguran je u Proračunu Općine Feričanci za 2012. godinu :
–
–
–

pomoć obiteljima............................................... 200.000,00
stipendije i školarine.... ................................... 105.000,00
sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca..120.000,00

Pomoć invalidima

–
–

Crveni križ Našice.......................................
Udruge umirovljenika i civilnih invalida.....

15.000,00 kuna
..6.000,00 kuna

Udruge građana
–

Udruge proistekle iz Dom. Rata.....................

7.000,00 kuna

Poticajne mjere demografske obnove
–

Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad.......30.000,00 kuna

Članak 3.
Sredstvima po ovom Programu u cijelosti raspolaže Općinski načelnik.
Članak 4.
Ovaj Program će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Ivan Marunica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:370-01/12-01- 01
URBROJ: 2149/03-12-01-01
Feričanci, 13. ožujka 2012.g.

Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ( "Narodne
novine" br. 43/92) i članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 67/09),
Općinsko vijeće je na 21. sjednici od 13. ožujka 2012. godine donijelo:

P R O G R A M
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima
postoji stanarsko pravo za 2012. godinu
Čanak 1.
Ovim Programom utvrđuje se način korištenja sredstava u 2012. godini ostvarenih od prodaje
stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Članak 2.
Prikupljena sredstva iz članka 1. ovog Programa u planiranom iznosu od 6.000,00 kuna koristiti će se
za:
- pomoć socijalno ugroženim osobama,
- gospodarske programe.
Članak 3.
Sredstvima po ovom Programu u cijelosti raspolaže Općinski Načelnik.
Članak 4.
Ovaj Program će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Ivan Marunica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/12-01/01
URBROJ: 2149/03-12-01-02
Feričanci, 13. ožujka 2012.g.
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 ,
27/93,38/09 )i članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 67/09, Općinsko
vijeće je na 21. sjednici od 13. ožujka 2012 godine donijelo
P R O G R A M

javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
Općine Feričanci za 2012.g.
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi od interesa za Općinu Feričanci u 2012.
godini, visina sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi te njihov raspored.
Članak 2.
Općina Feričanci u Programu javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Feričanci uvrštava:
- programe udruga građana i drugih organizacija u kulturi od interesa za Općinu Feričanci
- projekte investicijskog održavanja, adaptacije i rekonstrukcije objekata kulture
- ostale kulturne potrebe
Članak 3.
Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Feričanci osiguravaju se u
Proračunu Općine Feričanci i raspoređuju se kako slijedi:
- KUD "Manuel" Feričanci................................... 25.000,00
- Ostale udruge u kulturi.........................................10.000,00
- Ostale kulturne manifestacije...............................25.000,00
- Radio Našice.........................................................20.000,00
- Tekuće donacije udrugama građana......................10.000,00
_________________________________________________
UKUPNO:
90.000,00

Članak 4.
Korisnici iz članka 3. stavak 1.i 2. gore navedenih sredstava dužni su o izvršenju Programa javnih
potreba iz članka 2. i utrošenih financijskih sredstava iz članka 3. ovog Programa podnijeti godišnje izvješće
Općinskom načelniku u rokovima propisanim za godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za
2012 godinu., a izvješće o izvršenju utrošenih sredstava iz stavka 3.i 4. kojima raspolaže naredbodavatelj
biti će podneseno Općinskom vijeću u sklopu Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Feričanci.
Članak 5.
Sredstvima po ovom Programu u cijelosti raspolaže Općinski načelnik.
Članak 6.
Ovaj Program objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Ivan Marunica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/12-01/01
URBROJ: 2149/03-12-01-01
Feričanci, 13. ožujka 2012.g.
Na temelju članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 124/06, 124/10, 124/11) i članka 32.
Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 67/09), Općinsko vijeće je na 21. sjednici od
13. ožujka 2012. godine donijelo
P R O G R A M

javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2012.g.
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu od značaja za Općinu Feričanci u 2012. godini,
visina sredstava te njihov raspored.
Članak 2.
Javne potrebe u športu od značaja za Općinu Feričanci su:
- aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s poticanjem i promicanjem športa, treningom,
organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te općom i posebnom
zdravstvenom zaštitom športaša
- dijelovi programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži
- ostali programi.
Članak 3.
Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu od značaja za Općinu Feričanci osigurana su u
Proračunu Općine Feričanci za 2012 godinu ovisno o kvaliteti sportova, klubova, pojedinaca, stupnju
natjecanja i ostvarenju rezultata raspoređena su:
- Sportski savez Općine.............................................. 140.000,00 kuna
ostala športska društva ...........................................
10.000,00 kuna
___________________________________________________________
–

UKUPNO:

150.000,00 kuna

Članak 4.
Korisnici gore navedenih sredstava dužni su o izvršenju Programa javnih potreba iz članka 2. i
utrošenih financijskih sredstava iz članka 3. ovog Programa podnijeti godišnje izvješće Općinskom vijeću
Općine Feričanci u rokovima propisanim za godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za
2012. godinu.
Članak 5.
Doznaka sredstava korisnicima koji su navedeni u ovom Programu vršit će se direktno na njihov žiro
račun do visine utvrđenih sredstava u skladu s prilivom sredstava u Općinskom proračunu , a po nalogu
naredbodavatelja - Općinskog načelnika.
Sredstvima po ovom Programu u cijelosti raspolaže Općinski načelnik.
Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Ivan Marunica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 209. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09.), članka 63. Zakona o
financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09.) i članka 32. Statuta Općine
Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 67/09.), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 21.
sjednici od 13.ožujka 2012. godine, donijelo je
O D L U K U
o priključenju na komunalne vodne građevine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- obveza priključenja,
- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na
komunalne vodne građevine,
- rokovi za priključenje,
- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,
- način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od
strane budućih korisnika,
- prekršajne odredbe.
Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se:
- građevine za javnu vodoopskrbu,
- građevine za javnu odvodnju.
Vodne usluge su:
- usluge javne vodoopskrbe,
- usluge javne odvodnje.
Članak 3.
Komunalnim vodnim građevinama iz članka 2. ove Odluke upravlja javni isporučitelj vodnih
usluga.
Javni isporučitelj vodnih usluga na području Općine Feričanci je trgovačko društvo „Našički
vodovod“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti sa sjedištem u Našicama, Vinogradska 3. ( dalje u
tekstu: Isporučitelj vodnih usluga).
II OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Priključenjem na komunalne vodne građevine smatra se izgradnja priključaka kojima se

omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga.

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na
području Općine Feričanci te investitori, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu
nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je
takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga
nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci o
priključenju.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta, odnosno građevinskog zemljišta do privođenja namjeni
odnosno drugog zemljišta bez izgrađenog građevinskog objekta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti
zahtjev za priključenje navedenog zemljišta na komunalne vodne građevine kada su osigurani uvjeti za
priključenje na te sustave, ali se pri tom ne mogu obvezati na takvo priključenje.
Članak 5.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine te investitori dužni su priključiti građevinu odnosno
drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima:
- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav
odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine,
- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno
javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 1
godine od dana obavijesti Isporučitelja vodne usluge o mogućnosti
priključenja, a koji ih je dužan obavijestiti u roku od 30 dana od dana postizanja funcionalne
sposobnosti komunalne vodne građevine,
- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni
sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 1 godine od
stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 6.
Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu
nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka, na prijedlog Isporučitelja
vodnih usluga, Jedinstveni upravni odjel izdati će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili
drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.
Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži i
odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad Isporučitelju vodnih
usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok
plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno
drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositit troškove izgradnje priključka i naknadu za
priključenje.
Protiv rješenja o obvezi priključenja dopuštena je žalba tijelu Osječko-baranjske županije
nadležnom za gospodarstvo.
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel uz prethodnu suglasnost Isporučitelja vodnih usluga rješenjem
može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne
građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili
vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o vodama i drugim propisima.

III POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 8.
Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu
odvodnju pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje od strane investitora, vlasnika ili
drugog zakonitog posjednika građevine odnosno nekretnine.
Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju vodnih usluga.
Članak 9.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se:
- dokaz o vlasništvu građevine, odnosno druge nekretnine za koju se traži priključak, a drugi
zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži priključak,
- podatke o podnositelju zahtjeva, OIB i rješenje o registraciji (pravne osobe),
- preslika katastarskog plana s ucrtanim objektom za česticu koja se priključuje na sustav javne
vodoopskrbe odnosno odvodnje,
- preslika odgovarajućeg akta za gradnju (uz predočenje izvornika) ili gruntovni izvadak ako je
građevina ubilježena u zemljišne knjige, odnosno potvrda Ureda za katastar kojom se potvrđuje da je
građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.
Isporučitelj vodnih usluga pribaviti će potvrdu građevinske inspekcije da za građevinu za koju se
traži priključak nije u tijeku inspekcijski postupak.
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta, odnosno građevinskog zemljišta do
privođenja namjeni odnosno drugog zemljišta bez izgrađene građevine odnosno druge nekretnine
prilaže se:
- dokaz o vlasništvu,
- preslika katastarskog plana.
Članak 10.
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje, prikupljenih dokaza i ukoliko
postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, provodi postupak i izdaje suglasnost za priključenje
na komunalnu vodnu građevinu.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva
izdati suglasnost ili odbiti zahtjev za priključenje.
Ukoliko podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva ne ispunjava sve uvjete iz članka 9.
ove Odluke, a ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, Isporučitelj vodnih usluga izvršiti
će privremeni priključak do ispunjenja uvjeta iz navedenog članka uz obaveznu uputu o aktima koje
mora dostaviti, a najduže za razdoblje od 1 godine.
Privremeni priključak ne može se izvršiti ako se radi o građevini za koje je u tijeku postupak
građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom
zakonu.
Članak 11.
Suglasnost za priključenje na komunalne vodne građevine mora sadržavati:

-

podatke o građevini ili nekretnini koju se priključuje,
podatke o vlasniku ili zakonitom posjedniku,
tehničko-tehnološke uvjete priključenja s odgovarajućim grafičkim prikazima,
rok za izvođenje priključka,
obvezu plaćanja, iznos i rok za plaćanje naknade za priključenje u skladu s ovom
Odlukom,
- obvezu i rok za zaključenje ugovora o izgradnji priključka s Isporučiteljem vodnih
Usluga,
- predvidivu cijenu izgradnje priključka i način plaćanja te cijene.
Članak 12.
Jedan primjerak suglasnosti za priključenje iz članka 11. ove Odluke Isporučitelj vodnih usluga
dužan je neposredno nakon izdavanja dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu radi donošenja rješenja
o obračunu naknade za priključenje.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrditi će se u skladu s odredbama ove Odluke svi elementi za
obračun naknade za priključenje na komunalne vodne građevine i to zasebno za priključenje na
pojedinu vrstu komunalne vodne građevine.
Protiv rješenje iz stavka 1. ovog članka dopuštena je žalba upravnom tijelu Osječko-baranjske
župnije nadležnom za gospodarstvo u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja, no žalbeno tijelo može odlučiti da se izvršenje odgodi, ako bi
izvršenjem nastala nenadoknadiva šteta obvezniku.
Članak 13.
Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na
komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se
odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.
Građevina se ne smije priključiti na sustav javne vodoopskrbe ukoliko ista nije prethodno
priklučena na sustav javne odvodnje ili na odgovarajuću septičku/sabirnu jamu atestom potvrđenu na
vodonepropusnost.
Članak 14.
Radove priključenja izvodi Isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak
radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.
Isporučitelj vodnih usluga ne smije priključiti nekretninu dok ne dobije rješenje o obračunu
naknade za priključenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci i potvrdu o uplati odnosno
plaćanju prvog obroka, a sukladno izreci rješenja.
Članak 15.
Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop, zatrpavanje i
izradu vodomjernog okna koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu
to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave
zakonito i prema pravilima struke, uz obavezan nadzor ovlaštene osobe Isporučitelja
vodnih usluga, te uz ishodovanje potrebnih suglasnosti ili dozvola za vršenje traženih radova.
IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA
Članak 16.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje Isporučitelj
vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga i
objavljuje ga na način da ih učini dostupnim javnosti za vrijeme njihova važenja.
V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 17.
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine odnosno zakoniti posjednik koje se priključuje
na komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je Proračuna Općine Feričanci.
Prihod od naknade za priključenje koristi se isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje
komunalnih vodnih građevina na području Općine Feričanci.
Članak 18.
Osnovica za obračun naknade za priključenje je građevinska (bruto)površina građevine ili druge
nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine.
Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na svaki
posebni dio nekretnine zasebno.
Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se
površini posebnih dijelova nekretnine iz stavka 1. ovog članka.
Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao posebne dijelove nekretnina uvode
priključci komunalnih vodnih građevina, na te se posebne dijelove nekretnina plaća naknada za
priključenje zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 3. ovog članka.
Članak 19.
Visina naknade za priključenje na komunalne vodne građevine utvrđuje se u odnosu prema
prosječnoj mjesečnoj bruto plaći u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu (dalje u tekstu:PBP), a po
objavi Državnog zavoda za statistiku.
Objavljeni podatak o PBP primjenjuje se prvog dana u mjesecu koji slijedi od dana objave.
Visina naknade za priključenje na komunalne vodne građevine utvrđuje se u identičnim iznosima
za priključenje na javnu vodoopskrbu i za priključenje na javnu odvodnju, prema površini i namjeni
nekretnine koja se priključuje i to:
- za stambenu zgradu do 200 m² građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova
nekretnine, u iznosu od 25% PBP,
- za stan kao posebni dio nekretnine do 200 m² građevinske (bruto) površine, u iznosu od 25%
PBP,
- za stambenu zgradu preko 200 do 400 m² građevinske (bruto) površine, bez stanova kao
posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 45% PBP,
- za stan kao posebni dio nekretnine preko 200 m² građevinske (bruto) površine u iznosu od 45%
PBP,
- za stambenu zgradu preko 400 m² građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine, u iznosu od jedne PBP,
- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne
dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, do 500 m² građevinske (bruto) površine, u iznosu od
jedne PBP,
- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne
dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, preko 500 m² građevinske (bruto) površine, u iznosu
od dvije PBP,
- za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne

dijelove nekretnine bez obzira na površinu, u iznosu od 30% PBP,
- za garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao posebne dijelove nekretnine u koje se uvode
priključci na komunalne vodne građevine, u iznosu od 40% PBP,
- za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva,
socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene, u
iznosu od 30% PBP,
- za zgrade/građevine športsko – rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.), u
iznosu od jedne PBP,
- za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost ( palstenici, staklenici i sl.) ili za
poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 20% PBP,
- za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu
graditi bez akta kojim se odobrava gradnja, a prikladne su za priključenje, u iznosu od 20% PBP,
- za neizgrađeno građevinsko zemljište površine do 600 m², u iznosu od 50% PBP,
- za neizgrađeno građevinsko zemljište površine preko 600 m², u iznosu jedne PBP,
- za privremeni priključak prema članku 10. ove Odluke, u iznosu od 20% PBP.
Članak 20.
Naknada za priključenje utvrđena rješenjem o obvezi priključenja iz članka 6. ove Odluke,
odnosno rješenjem o obračunu naknade za priključenje iz članka 12. ove Odluke, plaća se jednokratno
ili obročno.
Obveznik plaćanja naknade za priključenje dužan je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja
iz stavka 1. ovog članka, izvršiti jednokratnu uplatu cjelokupnog iznosa naknade.
Obveznik plaćanje naknade može u roku iz stavka 2. ovog članka podnijeti zahtjev za zaključenje
ugovora o obročnoj otplati naknade.
Ugovorom o obročnoj otplati naknade za priključenje, plaćanje se utvrđuje u najviše 12 jednakih
mjesečnih obroka.
Ugovor o obročnoj otplati naknade za priključenje obavezno sadrži klauzulu o odgovarajućim
instrumentima osiguranja plaćanja.
Troškove zaključenja i provedbe ugovora snosi obveznik plaćanja naknade.
Članak 21.
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine ne plaća se za građevine odnosno
nekretnine u vlasništvu Općine Feričanci.
Obveza plaćanja naknade za priključenje na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje mogu
djelomično ili u cijelosti biti oslobođeni:
- tvrtke u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine Feričanci razmjerno vlasničkom udjelu,
- ustanove kojima je Općina Feričanci osnivač ili suosnivač, razmjerno udjelu i pravima,
- udruge i ostali korisnici koji se u cijelosti ili pretežno financiraju iz općinskog Proračuna,
- investitori gradnje objekata od javnog ili općeg interesa za Općinu Feričanci.
Kad je učešće Općine Feričanci u financiranju izgradnje objekta utvrđeno zakonom ili drugim
propisom, odnosno kada je za takvo učešće utvrđen javni interes Općine Feričanci, vrijednost naknade
za priključenje za koju se investitor djelomično ili u cijelosti oslobađa, posebnim će pisanim ugovorom
biti određena kao učešće Općine Feričanci u financiranju izgradnje takvog objekta, odnosno kao
suvalsnički dio.
Pojedinačne odluke o djelomičnom ili cjelovitom oslobađanju obveze plaćanja naknade za
priključenje, na temelju obrazloženih i dokumentiranih zahtjeva tražitelja iz stavka 2. i 3. ovog članka,
donijeti će Općinski načelnik Općine Feričanci.
Odlukom iz stvka 4. ovog članka utvrditi će se i izvori sredstava iz kojih će se nadomjestiti iznos
za koji se obveznik oslobađa.

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine ne plaća se za izmještanje postojećih
zakonito izgrađenih priključaka kao i njihovo uklanjanje pod uvjetom da podnositelj zahtjeva za takav
zahvat ishodi suglasnost Isporučitelja vodnih usluga, da radove izvede isključivo Isporučitelj vodnih
usluga i da podnositelj zahtjeva podmiri trošak izvođenja radova.
Članak 22.
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine na plaćaju osobe koje prema odredbama
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ostvaruju pravo
na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita.
VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 23.
Ako gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena višegodišnjim planovima i
godišnjim programom gradnje vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na
te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u
određenom roku, pod uvjetima utvrđenim odlukom Općinskog načelnika ili Općinskog vijeća, zavisno
od visine financiranog iznosa, a o čemu će Općina Feričanci i budući korisnici vodnih usluga koji
sudjeluju u financiranju izgradnje vodne građevine zaključiti ugovor u pisanom obliku.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na račun Općine Feričanci, a rok povrata
sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana zaključenja ugovora.
VII. NADZOR
Članak 24.
Isporučitelj vodnih usluga primjenjuje i samostalno vrši kontrolu primjene odredbi ove Odluke
vezanih uz provedbu postupka priključenja, tehničko-tehnološke uvjete i rokove priključenja građevine
odnosno druge nekretnine na javne vodne građevine, te sudjeluje u pokretanju prekršajnog postupa
propisanog ovom Odlukom.
Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci.
Ovlaštena osoba Jedistvenog upranog odjela u provođenju ove Odluke može samostalno, po
službenoj dužnosti ili po prijavi Isporučitelja vodnih usluga odnosno njegovom zahtjevu za izdavanje
obveznog prekršajnog naloga, poduzeti naročito slijedeće mjere:
- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,
- pokrenuti prekršajni postupak,
- poduzimati druge radnje u granicama ovlaštenja.
VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 25.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. samovoljno, suprotno odrdbama članka 4. ove Odluke, priključi svoju građevinu odnosno drugu
nekretninu na komunalnu vodnu građevinu,
2. ne priključi svoju građevinu odnosno drugu nekretninu, a to je je prema odredbama ove Odluke
obavezan, u roku iz članka 5. ove Odluke,
3. uništava ili namjerno oštećuje priključak i druge dijelove komunalne vodne građevine,
4. proširi svoje unutarnje instalacije vodoopskrbe i odvodnje i na one posebne dijelove nekretnine

koje u slučaju zasebnog priključenja podliježu obvezi priključenja sukladno odredbama članka 18. ove
Odluke,
5. priključi svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na tuđi priključak.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se
fizička osoba.
Članak 26.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. primjereno ne održava vodomjerno okno i kontrolno okno na priključak na sustav odvodnje,
2. priključi svoju građevinu ili drugu nekretninu na septičku ili sabirnu jamu koja ne udovoljava
tehničkim uvjetima za građevinu,
3. ne podnese zahtjev za priključenje u rokovima iz članka 5. ove Odluke,
4. kao korisnik privremene isporuke vodnih usluga na podnese zahtjev za priključenje u roku od
15 dana od dana ispunjenja uvjeta iz članka 6. ove Odluke,
5. neprimjerenom i nepropisnom uporabom ugrozi funkcionalnu sposobnost komunalnih vodnih
građevina,
6. koristi vodu iz javnih hidranata bez suglasnosti Isporučitelja vodnih usluga i plaćanja
odgovarajuće cijene za preuzete količine vode,
7. dopusti, protivno odredbama ove Odluke, priključenje drugih korisnika vodnih usluga na
priključak vlastite građevine ili druge nekretnine.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznitit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kanznit će
fizička osoba.
Članak 27.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Isporučitelj usluga ako:
1. ne održava one dijelove priključka na komunalne vodne građevine koji su u njegovoj
nadležnosti u stanju funkcionalne sposobnosti,
2. ne dostavi obveznicima priključenja pisanu obavijest o mogućnostima priključenja u roku iz
članka 5. točka 2. ove Odluke,
3. ne donese akt o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga i ne objavi ga u skladu s
člankom 16. ove Odluke,
4. ne izda suglasnost za priključenje ili ne odbije zahtjev za priključenje na komunalnu vodnu
građevinu iz članka 10. stava 2. ove Odluke,
5. izda suglasnost za priključenje na sustav javne vodoopskrbe suprotno odredbi članka 13. ove
Odluke,
6. ne dostavi primjerak suglasnosti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Feričanci,
7. priključi korisnika vodne usluge protivno odredbi članka 14. stavak 2. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o
priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda
(„Službeni glasnik Općine Feričanci“ 65/09.).
Budućim korisnicima vodnih usluga koji su zaključili ugovor o sufinanciranju gradnje komunalnih
vodnih građevina, a do stupanja na snagu ove Odluke nisu mogli ishoditi propisani pojedinačni akt o
priključenju na te komunalne vodne građevine jer iste nisu bile
funkcionalno osposobljene, niti su priključenje izvršili bez propisanog pojedinačnog akta
izvršit će se povrat sredstava uplaćenih iznad iznosa naknade propisane ovom Odlukom za pojedinu
vrstu priključenja.
Povrat sredstava iz stavka 2. ovog članka izvršit će se po podnesenom zahtjevu i zaključenom
dodatku ugovora u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 29.
Za Obveznike priključenja koji postojeće priključke na komunalne vodne građevine nemaju
uređene u skladu s Odlukom iz članka 30. ove Odluke niti s ovom Odlukom, a koji u roku od 90 dana
od dana stupanja na snagu ove Odluke podnesu zahtjev za priključenje svoje građevine, neće se
primjeniti odredbe članka 25 stavka 1. točke 1. ove odluke.
Članak 30.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda („Službeni glasnik Općine
Feričanci“ broj 65/09).
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Feričanci“.
KLASA:363-02/12-01/01
URBROJ:2149/03-01-12-01
Feričanci, 13. ožujka 2012.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Marunica ,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 57/11.) i članka 32. Statuta
Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 67/09.), Općinsko vijeće na 21. sjednici održanoj dana 13.
ožujka 2012. godine donijelo je
O D L U K U
o socijalnoj skrbi
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi, koja osigurava Općina Feričanci (dalje u
tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja te postupak za ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti ne teret Općine ako je
zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju Zakona uređeno da se ta prava ostvaruju na teret
Republike Hrvatske, Županije Osječko-baranjske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 3.
Poslove u vezi s ostvarivanjem prava propisanim ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Feričanci (dalje u tekstu: Upravni odjel).
Članak 4.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine Feričanci.
Visina i raspored sredstava utvrđuju se Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine
Feričanci, koji donosi Općinsko vijeće.
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Korisnici socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom su hrvatski državljani koji imaju prebivalište na
području Općine Feričanci najmanje pet godina.
Korisnik prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je roditelj koji ima hrvatsko
državljanstvo i prebivalište na području Općine Feričanci.
Prava iz socijalne skrbi stečena na temelju ove Odluke ne mogu se prenositi na drugu osobu niti
nasljeđivati.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 6.
Pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom osoba ili obitelj, kojima je utvrđen status korisnika, mogu
ostvariti slijedeća prava i pomoći:
1. pravo za pomoć za opremu novorođenog djeteta,
2. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću,
3. pravo na pomoć za stanovanje (električna energija, voda, odvoz smeća, plin i drugi energenti,
komunalna naknada i najmnina za korištenje stana),
4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
5. pravo na stipendiju,
6. pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
7. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova.
Korisnik socijalne skrbi može ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći ako
njihovo istovremeno ostvarivanje nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke i svrsi kojoj je
ostvarivanje prava namijenjeno.
Članak 7.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi iz članka 4. ove Odluke mogu se predvidjeti i druge
potrebe od interesa za Općinu koje će se sufinancirati iz Proračuna Općine.
Pod potrebama iz prethodnog stavka podrazumijevaju se:
- sufinanciranje programa udruga koje se bave zaštitom osoba u socijalnoj zaštitnoj potrebi,
- sufinanciranje udruga osoba s invaliditetom,
- sufinanciranje udruge umirovljenika.
IV. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA
1. Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta
Članak 8.
Za svako novorođeno dijete na području Općine roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo na novčani
iznos za nabavu opreme za novorođenče i to za svako rođeno dijete 1.000,00 kuna.
Pravo na dodjelu i visinu novčanog iznosa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Načelnik Općine
Rješenjem o ostvarivanju prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta na području Općine
Feričanci.
2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću
Članak 9.
Udjela roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića “Zvončić” Našice Područni vrtić Feričanci
utvrđenog Odlukom o utvrđivanju mjerila za određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni
programa Dječjeg vrtića “Zvončić” Našice, oslobađaju se djeca:

- iz obitelji kojima je pomoć Centra za socijalnu skrb jedini izvor prihoda,
- 100%-tni invalidi Domovinskog rata,
- nezaposlenih roditelja za poludnevni boravak i pred polazak u školu,
- djeca bez roditelja.
Oslobađanje udjela u cijeni programa Vrtića roditelji dokazuju uvjerenjem nadležnog tijela ili
ustanove.
Članak 10.
Udio roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića “Zvončić” Našice smanjuje se:
- hrvatskim vojnim invalidima Domovinskog rata u postotku jednakom postotku invalidnosti,
- samohranom roditelju za 20% po djetetu,
- roditeljima s dvoje djece u Vrtiću za drugo dijete 20%,
- roditelji s troje i više djece u Vrtiću oslobađaju se plaćanja za treće dijete i preko tog broja.
3. Pravo na pomoć za stanovanje
Članak 11.
Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva koji koriste stan iste ili manje
veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora i ispunjavaju uvjete prihoda.
Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m² korisne površine za jednu osobu, a
za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m²), uvećane za 10 m² za svaku daljnju osobu, s mogućim
odstupanjem do 10 m², koji služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za podmirenje osnovnih
stambenih potreba.
Uvjet prihoda je postotak od socijalne osnovice za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje koja
je utvrđena u članku 40. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi s tim da mjesečni prihod samca ili obitelji
ostvaren u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti:
1. za samca - 120% osnovice,
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji i dijete od navršene 7. godine – 80% osnovice za svakog člana,
- dijete od navršene 7. godine do navršene 15. godine – 90% osnovice,
- dijete od navršene 15. godine do 18. godine života, odnosno mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života – 100% osnovice.
Iznosi utvrđeni u prethodnom stavku ovog članka povećavaju se ako je korisnik:
- odrasla osoba s općom nesposobnosti za rad koja živi sama – za 50% osnovice,
- odrsala osoba s općom nesposobnosti za rad koja živi u obitelji – za 30% osnovice,
- trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda – za 50% osnovice,
- dijete u jednoroditeljskoj obitelji – za 25% osnovice.
Članak 12.
Samac ili članovi kućanstva imaju pravo na pomoć za stanovanje ako nemaju u vlasništvu ili
suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor
ili kuću za odmor i ako ispunjavaju ostale uvjete za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje
propisane odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.
Članak 13.
Pomoć za stanovanje priznaje se u polovici iznosa uvjeta prihoda iz članka 11. stavak 3. i 4.ove
Odluke, za samca ili obitelj.
Rješenje o pravu na pomoć za stanovanje donosi Načelnik Općine, a plaćanje računa izvršava se

djlomično ili u cijelosti pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz članka
6. stavak 1. točka 3. ove Odluke.
Članak 14.
Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m³ drva,
a na temelju uvjeta koje propisuje Osječko-baranjske županija.
IV. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
Članak 15.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koja zbog posebno teškog
trenutačnog stanja ili zbog trajnijih teških okolnosti ( bolest ili smrt člana obitelji, elementarne
nepogode, izvanredni troškovi uzrokovani požarom, nesrećom ili slično) nisu u mogućnosti djelomično
ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe odnosno razriješiti posljedice takvih stanja i okolnosti.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti, u pravilu, istoj osobi ili obitelji dva puta godišnje,
a po istoj osnovi u najvišem iznosu od 1.000,00 kuna.
Iznimno kada postoji vjerojatnost da se novčanom isplatom ne bi ostvarila svrha, nadležno
upravno tijelo može tu isplatui zamijeniti prikladnom isplatom u naravi ili uslugama.
Članak 16.
Radno sposobni korisnik dužan je do odobrene visine jednokratne pomoći odazvati se na poziv
Općine za pripomoć u izvođenju komunalnih radova, te će mu se za svakih odrađenih 8 sati priznati
100,00 kuna.
Ograničenja isplate novčane pomoći iz članka 15. stavak 2. ove Odluke ne odnose se na korisnika
novčane pomoći iz stavka 1. ovog članka.
Članak 17.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, iznos i način isplate utvrđuje Načelnik Općine rješenjem.
V. Pravo na stipendiju
Članak 18.
Pravo na stipendiju ostvaruju studenti u skladu s Odlukom o dodijeli stipendija Općine Feričanci
studentima (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 9/11).
VI. Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Članak 19.
Učenicima srednjih škola sufinancira se javni prijevoz u visini do 20% od cijene mjesečne
učeničke karte koju učenik plaća javnom prevozitelju.
Općina će s javnim prijevoznikom zaključiti ugovor o sufinanciranju prijevoza i sredstva iz stavka
1.ovog članka uplatiti na račun javnog prijevoznika.
Učenicima koji putuju iz Vučjaka Feričanačkog i Valenovca isplatiti će se dodatak putem
blagajne u iznosu od 70,00 kuna, a radi toga što autobusi javnih prevozitelja ne prometuju do tih mjesta.

VII. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
Članak 20.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi ukopa) može se
odobriti za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju
putem nadležnog područnog Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se plati ispostavljeni račun
pogrebnom trgovačkom društvu koje je izvršilo ukop.
Ukoliko se naknadno utvrdi osoba koja je iz bilo kojih razloga bila u obavezi platiti pogrebne
troškove, Općina će zatražiti i pokrenuti postupak za povrat sredstava plaćenih za pokop.
Članak 21.
Udruge iz članka 7. ove Odluke zahtjeve za sufinanciranje svojih djelatnosti i programa podnose
Upravnom odjelu Općine.
Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka udruge obavezne su dostaviti:
1. izvještaj o radu za proteklu godinu,
2. financijski izvještaj s prikazom svih izvora prihoda, te s prikazom načina utroška sredstava
iz Općinskog Proračuna,
3. program rada za iduću godinu i opis projekta za koji se sredstva traže,
4. financijski plan s prikazom planiranih prihoda i izdataka po izvorima i namjenama za iduću
godinu.
Udrugama koje nisu registrirane u skladu s propisima neće se odobriti pomoć iz općinskog
Proračuna.
V. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 22.
Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke, ako nije drugačije određeno, pokreće se na zahtjev
zainteresirane stranke.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, podnosi se
Upravnom odjelu Općine.
Članak 23.
Uz zahtjev podnositelj je dužan Upravnom odjelu Općine dostaviti odgovarajuće dokaze i
isprave.
U tijeku rješavanja zahtjeva Upravni odjel Općine može očevidom ili na drugi našin ispitati
činjenice, okolnosti i uvjete koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.
Korisnik prava utvrđenih ovom Odlukom dužan je Upravnom odjelu Općine prijaviti svaku
promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečenog prava
najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka te promjene.

Članak 24.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz članaka 11., 14. i 15. ove Odluke podnositelj zahtjeva treba
priložiti: presliku domovnice, uvjerenje o prebivalištu, dokaz o novčanim primanjima podnositelja
zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva, uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, uvjerenje o
prihodima za sve članove zajedničkog kućanstva te druge isprave i dokaze po ocjeni Upravnog odjela
Općine.
Članak 25.
U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke Upravni odjel Općine surađuje s
drugim upravnim i pravosudnim tijelima, nadležnim područnim Centrom za socijalnu skrb i s drugim
pravnim osobama.
Kada se pojedina prava iz ove Odluke mogu ostvariti isplatama dječjim vrtićima, komunalnim
poduzećima, HEP-u ili drugoj pravnoj osobi u ime i za račun korisnika prava, takav će se način isplate
urediti rješenjem kojim se pravo i određuje.
Članak 26.
O zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke, ako nije drugačije propisano, odlučuje nadležno
upravno tijelo rješenjem.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Osječko-baranjske županije, u roku od 15 dana od dana primitka rješenje.
Ostvarivanje prava utvrđenih rješenjem iz stavka 1. ovog članka započinje danom podnošenja
zahtjeva, ako drugom odlukom nije propisan drugi rok.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Financijska sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu
Općine Feričanci.
Članak 28.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju visine pojedinačne
naknade za opremu novorođenčadi (KLASA:550-01/03-01/08, URBROJ:2149/03-02-01-02 od
23.prosinca 2003. godine), Pravilnik o korisnicima i uvjetima za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno
ugroženim mještanima iz Proračuna Općine Feričanci (KLASA:550-01/05-01-01, URBROJ:2149/0305-01 od 21. ožujka 2005. godine), Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjoškolaca sa
područja Općine Feričanci (KLASA:115-01/11-01/01, URBROJ:2149/03-11-01-02 od 03. listopada
2011. godine.
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Feričanci”.
KLASA:550-02/12-01/03
URBROJ:2149/03-01-12-01
Feričanci, 13. ožujka 2012.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Marunica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/12-01-01
URBROJ: 2149/03-12-01
Feričanci, 13. ožujka 2012.g.
Na temelju članka 9. Stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( “Narodne novine” broj
174/04, 79/07, 38/09, 127/10), članaka 32. Statuta Općine Feričanci ( “Službeni glasnik Općine
Feričanci” br. 67/09), Općinsko vijeće Općine Feričanci na svojoj 21. sjednici od 13. ožujka 2012.
godine donijelo je

O D L U K U
o imenovanju povjerenika i voditelja skloništa
Članak 1.
PETAR MATKOVIĆ iz Feričanaca, Vinogradska 41 imenuje se povjerenikom i
voditeljem skloništa na području Općine Feričanci.
Članak 2.
Zadaci povjerenika i voditelja skloništa utvrđeni su Planom zaštite i spašavanja za područje
Općine Feričanci.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine
Feričanci."
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Ivan Marunica,v.r.

